February 25, 2019; Seventh Sunday in Ordinary Time
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LITURGY OF THE WORD - REFLECTION
Samuel(26.2-23) Corinthians (15.45-49) Luke (6.27-38)

Today’s Gospel asks us to make the difficult choice; to love
even our enemies and those would wish us harm.
It is love that mirrors the very heart of God. The process
of salvation which Christ had come to establish would
be based on forgiveness, and, therefore, to be part of,
and to belong to that process must put each of us right
out there in the front line of tolerance, forgiveness and love.
ANNUAL DYNAMIC WOMEN OF FAITH CONFERENCE

Join us for 10th Annual Dynamic Women of Faith Catholic
Women's Conference Opening Mass celebrated by Cardinal
Thomas Collins at St. Maximillian Kolbe Parish in
Mississauga on Saturday, March 23 – 8 a.m. to 4 p.m.
Location: JP II Polish Cultural Centre 4300 Cawthra Road
Mississauga, Speakers & Topics:Dr. Ray Guarendi – from
EWTN Laughter: The Sanity of the Family Life: Mary Wagner
– Jesus Won My Heart: Fr. Eric Mah – Lawyer to Priest –
The Journey: Dorothy Pilarski: Motherhood Matters. Register
at http://dynamicwomenfaith.com phone:416-907-1042
CALLING ALL GIRLS 14-18 - MARCH 22 JP II CENTRE

John Paul II Cultural Centre 4300 Cawthra Rd., Mississauga
invites girls to an evening of short high-powered talks on
Friday, March 22, 7:00 - 10:00 pm Meet new people. Learn
the truth. Talk about it. Discover who you are. Have fun.
Avoid mistakes. Improve your relationships. Speakers and
topics to include: Dr. Ray Guarendi EWTN – The logic of
being Catholic; Isabella & Natalie Bruno – 3 Tips for a great
mother-daughter relationship; Katarzyna Ryba – Straight
from the heart; Dorothy Pilarski – The truth about work.
Register: http://dynamicwomenfaith.com/ 416-907-1042.
MUSIC PROGRAM AT ST. TERESA PARISH

Toronto Singing Strings (TSS) offers group lessons for violin
or cello for students from SK, grades 1 to 6, Classes are
from 4:00 to 5:00pm or 5:00 to 6:00pm on Thursdays
at St. Teresa’s Parish Hall. 10 students per class. To enroll
go to https://www.violintss.com/st-teresa-parish
COFFEE & DONUTS AT THE PARISH HALL

After 9:30am, 11:00am & 12:30pm Masses, everyone is
invited for coffee & donuts in the parish hall.
FIRST FRIDAY OF MARCH

As on every First Friday of the month we will have the
exposition of the Blessed sacrament for private adoration and
Confessions at 6:00pm. Mass in Polish follows at 7:00pm.

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE ( Feb 25 - Mar 3 )
MONDAY, FEBRUARY 25

7:00 pm † Józef i Aniela Rafacz oraz Józef Leja - Rodzina

TUESDAY, FEBRUARY 26

8:00 am † Maria Iori – Rosa Kovalik
7:00 pm † Adela i Józef Kowalewski, Bronisław Romasz,
Paulina i Józef Kamczycki – Wnuki

WEDNESDAY, FEBRUARY 27

8:00 am For health for Yvonne Yau – Margarita
7:00 pm † Czesława Borowska - Zofia Wiśniewska
THURSDAY, FEBRUARY 28

8:00 am † Marek Bakalarski - Ala
7:00 pm † Genowefa Białomyzy - Barbara

FIRST FRIDAY, MARCH 1 Pierwszy Piątek

8:00 am For God’s blessing for Jeffrey Stoute - Mother
7:00 pm O Boże błog. dla Rycerzy Kolumba i ich rodzin

SATURDAY, MARCH 2

9:00 am † Zofia Kulas - Róże Różańca św. w Parafii św. Teresy

*4:30pm Intention of Confirmation Candidates & their Families
SUNDAY, MARCH 3, EIGHTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

8:00 am
9:30 am
11:00 am
12:30 pm
7:00 pm

Intention of Parishioners living & deceased
† Marian Pastusiak - Żona z synem
† Barbara & John Sitarski, Jenny Cherniak , Helen Wisz
Zmarli z rodziny Szyszka - Rodzina
† Czesława i Alfons Borowski - Honorata z rodziną

LENTEN RETREAT AT CHRIST THE KING CHURCH

Answer of the heart - Faith and Conversion is our motto for 2019
Lent retreat led by Fr. Giuseppe Scollo - Vice Rector Redemptoris
Mater Toronto and they will run till Wednesday, March 27 (Sunday
– 9:00am &10:30am, Monday to Wednesday 7:00pm). Christ the
King Parish, 3674 Lake Shore Blvd West.
SAINT PATRICK’S DAY CELEBRATION - “Cead Mile Failte!”

Choir from Christ the King Parish, invites you to their parish hall for
Saint Patrick’s Day Tea on Saturday March 16 after 5 pm Mass
& on Sunday March 17 after 9:00am and 10:30am Masses.
There will be complimentary tea, coffee, green lemonade & Irish
Soda Bread. Other treats will be available for sale should you wish
to purchase any to take home. Join us in celebrating Saint Patrick!
TAX RECEIPTS FOR YOUR 2018 DONATIONS

Tax receipts for your 2018 donations (over $50) are still available
for pick up at the back of the church. Please check your name &
address to make sure you have the correct receipt. The Family of
Faith campaign receipts will be mailed at the end of February.

ROSARY PAPAL INTENTION FOR MARCH

That Christian communities, especially those
who are persecuted, feel that they are close to
Christ and have their rights respected.

OFFERTORY: February 17, 2019
Sunday Collection : $ 4,749.00
THANK YOU ! DZIĘKUJEMY !

25 Lutego, 2019; Siódma Niedziela Zwykła
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGIA SŁOWA - REFLEKSJA
Samuel(26.2-23) Koryntian(15.45-49) Łukasz (6.27-38)

Jaką postawę ma zająć chrześcijanin wobec zła, jakiego
doświadcza? Nie może to być ani odpłacanie tym samym, ani
ucieczka, która może być zdradą dobra. Postawa
chrześcijanina wobec zła wypływa z przylgnięcia do Boga, od
którego pochodzi samo dobro. Aby za radą św. Pawła nie dać
się zwyciężać złu, lecz je dobrem zwyciężać (por. Rz 12, 21),
musimy tkwić mocno w dobru.
PIERWSZY PIĄTEK MARCA

Jak w każdy Pierwszy Piątek miesiąca Spowiedź św. oraz
wystawienie Najświętszego Sakramentu od godz. 18:00, po
czym Nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa i Msza św.
PROGRAM MUZYCZNY W PARAFII ŚW. TERESY

Zachęcamy rodziców do zapisania dzieci na lekcje gry na
skrzypcach / wiolonczeli w programie muzycznym Toronto
Singing Strings! Program TSS jest oferowany uczniom z klas
SK/1 - 6. Toronto Singing Strings będzie działać jako lekcje
grupowe (max. 10 ucznów) w czwartki, przez 1 godzinę od
16:00 do 17:00 lub od 17:00 do 18:00, w kościele Św. Teresy.
Zapisy : https://www.violintss.com/st-teresa-parish.
WYSTAWA I TARGI NUMIZMATYCZNO-FILATELISTYCZNE

Polsko-kanadyjski Klub Numizmatyków i Filatelistów „TROYAK”
zaprasza w niedzielę 3 marca, 2019 w godzinach 9.00 – 16.00
do Centrum J.P. II w Mississauga na wystawę i targi
kolekcjonerskie. Na wystawie będzie można oglądać oraz
zakupić polskie monety, medale, banknoty oraz znaczki
pocztowe. Wstęp wolny.
ZAŚWIADCZENIA PODATKOWE ZA ROK 2018

Zaświadczenia podatkowe za ofiary złożone w 2018 roku
(powyżej $50) są już do odebrania z tyłu kościoła. „Bóg zapłać”
za Waszą ofiarność! Zaświadczenia za ofiary złożone
na kampanię „Family of Faith” Archidiecezja będzie wysyłać
na adres domowy. Osoby, które nie odebrały jeszcze
zestawów kopert - prosimy o kontakt z biurem.
KAWA I PĄCZKI W SALI PARAFIALNEJ

Serdecznie zapraszamy do naszej sali parafialnej na kawę
i pączki po Mszach św o 9:30, 11:00 i 12:30 .
PRZYGOTOWANIE DO S. BIERZMOWANIA - DLA DOROSŁYCH

Parafia św. Maksymiliana Kolbe przyjmuje zapisy na katechezy
przygotowujące do Sakramentu Bierzmowania dla osób
dorosłych (w języku polskim oraz angielskim). Katechezy
odbywać się będą w następujące piątki: 15, 22 i 29 marca oraz
5 kwietnia o godz. 20:00 w salce Św. Faustyny w Nowym
Centrum Katechetycznym. Zapisy i informacje: 905-848-2420.
INTENCJA RÓŻAŃCOWA NA MIESIĄC MARZEC

Intencja ewangelizacyjna: Za wspólnoty chrześcijańskie,
zwłaszcza te, które są prześladowane, aby odczuwały
bliskość Chrystusa i aby ich prawa były uznawane.

NOWENNA WE WTORKI DO BŁ. KS. MARKIEWICZA

Nieustająca nowenna o cud uzdrowienia chorego za
przyczyną Błogosławionego Ks. Bronisława Markiewicza
odprawiana jest we wtorki po Mszy św. o godz. 19:00.
Imiona nieuleczalnie chorych prosimy zgłaszać do biura.
KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO - MODLITWA PAŃSKA
Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź
Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam
nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

W modlitwie "Ojcze nasz" przedmiotem trzech pierwszych próśb
jest chwała Ojca: uświęcenie Jego imienia, przyjście Królestwa
i wypełnienie woli Bożej. Cztery pozostałe przedstawiają Mu
nasze pragnienia: są to prośby dotyczące naszego życia - jego
podtrzymywania i leczenia z grzechów; dotyczą one także
naszej walki o zwycięstwo dobra nad złem.
Prosząc: "Święć się imię Twoje", wchodzimy w zamysł Boży,
uświęcenie Jego imienia - objawionego Mojżeszowi,
a następnie objawionego w Jezusie - przez nas i w nas,
w każdym narodzie i w każdym człowieku.
W drugiej prośbie Kościół ma przede wszystkim na względzie
powrót Chrystusa i ostateczne przyjście Królestwa Bożego.
Modli się również o wzrost Królestwa Bożego w obecnym czasie
- "dzisiaj" naszego życia.
W trzeciej prośbie modlimy się do naszego Ojca o zjednoczenie
naszej woli z wolą Jego Syna, by wypełnić Jego zamysł
zbawienia w życiu świata.
W czwartej prośbie, mówiąc "Daj nam", w jedności z naszymi
braćmi wyrażamy synowskie zaufanie do naszego Ojca niebieskiego. "Nasz chleb" oznacza pokarm ziemski niezbędny
wszystkim do istnienia, a jednocześnie także Chleb Życia: słowo
Boże i Ciało Chrystusa. Przyjmujemy go w Bożym "dzisiaj"
jako niezbędny i (nad-)zwyczajny pokarm Uczty Królestwa
niebieskiego, którą zapowiada Eucharystia.
Piąta prośba jest błaganiem o Boże miłosierdzie nad naszymi
grzechami. Nie może ono przeniknąć do naszych serc, jeśli
nie potrafiliśmy przebaczyć naszym nieprzyjaciołom, na wzór
i z pomocą Chrystusa.
Mówiąc "Nie wódź nas na pokuszenie", prosimy Boga, by
nie pozwolił nam wejść na drogę prowadzącą do grzechu. Jest
to błaganie o Ducha rozeznania i mocy, a także o łaskę
czujności i wytrwania aż do końca.
W ostatniej prośbie: "Ale nas zbaw ode Złego" chrześcijanin
razem z Kościołem modli się do Boga, by ukazał zwycięstwo,
już odniesione przez Chrystusa, nad "władcą tego świata",
nad Szatanem, aniołem, który osobiście sprzeciwia się Bogu
i Jego zamysłowi zbawienia.
Końcowym "Amen" wyrażamy nasze "Fiat" dotyczące siedmiu
próśb: "Niech się tak stanie..."
[Katechizm Kościoła Katolickiego 2857 - 2865]

